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I DETTE NUMMER:  

MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 

HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES  23 JUNI 3 

AFDELINGSBESTYRELSENS AFFÆRER  4 - 5 

VEDR. GRÆSSLÅNING. 6  

SVAR VEDR. GRÆSSLÅNING. MILJØGRUPPEN  7 

VEDR. GRÆSSLÅNING. AFD.BESTYRELSEN  8 

NYHEDSBREV FRA MATERPLAN SYD 9  - 11 

UDSIGTEN FRA VORES HAVELÅGE! 12  - 13 

FASTE AKTIVITETER  I BEBOERHUSET  JUNI 2015 14  - 15 

ONDT I ØKONOMIEN 16 

INVITATION TIL  FÆLLESSANG 16 

LOPPEMARKED 17   

BANKOSPIL 17 

ÅBNINGSTIDER PÅ KONTORET OG GENBRUGSPLADSEN  18 

UDVALG OG GRUPPER  19 

Hold 4 syd ren 20 

  

BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 

Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Tonny Lilja,  
Næste BETONHJERTE udkommer 1 juli 2015 , Indlæg og lign. til 
bladet skal være indleveret inden 25. JUNI 2015 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i postkassen 
Svanens kvt 22, eller kan sendes som e-mail til: info@va4syd.dk     
Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
Foto: forsiden Susanne Winther-Nielsen Ørnens kvt 

Husk du kan besøge Albertslund Kommunes Genbrugsstation når 
vores egen  har lukket  
Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44 er åben fra klokken 10 - 17 
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4. JUNI  DAGENS RET 

11 JUNI TAGE OG WILLY LAVER EN HERRERET  

18 JUNI STEGT VALGFLÆSK  LAVET AF KOGEKONER & CO 

23. JUNI SHT HANS MED DERTI BAND (DE UNGE GRÆKERE) 

  

JUNI  MENU 

Du tilmelder dig tirsdagen før (kl 12:00)  

cafe@va4syd.dk El. smid en seddel ind i beboerhuset. 

Prisen er 40,00 kr. gæster 45,00 kr.   Vi mødes kl. 18.00  
Ps.: Husk nu at tilmelde dig på rette tid ellers er der udsolgt 

 

Nyt fra driften: 
På beboermødet den 24. marts 2015. vedtog man rettelser for Pas-
ning af arealet  1.meter omkring boligen. ”1 meter aftalen”. 
 
Driften har nu, efter de nye regler er trådt i kraft, været rundt  og 
tjekket om aftalen er overholdt.  Der var nogle der ikke opfyldte 
reglerne, dem har vi efterfølgende talt med, og der lader til at væ-
re en udbredt forståelse af, at men kun skal holde de bede man 
selv har etableret, og ikke det ukrudt mellem fliserne indtil en me-
ter fra boligen. 
 
Det er selvfølgelig ikke korrekt, når man er med på aftalen skal 
man holde alt en meter fra ens bolig. 
 
Hvis man ikke magter det, kan man som tidligere framelde sig afta-
len, men i stedet gøre opmærksom på, at man kun vil holde sit 
bed/område enten foran sin hoveddør eller lignende.  
 
DET GIVER SELVFØLGELIG IKKE REFUSION I HUSLEJEN 
 
Med venlig hilsen  Driften og Miljøudvalget 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Afdelingsbestyrelsens affærer  
På afdelingens hjemmeside www.va4syd.dk kan man finde refera-
terne fra vores møder. Derudover er det altid muligt, at kontakte 
os på bestyrelsen@va4syd.dk hvis I har noget, I gerne vil drøfte 
med afdelingsbestyrelsen. 
 
Restgæld på bolignet 
Som lovet tilbage på beboermødet den 24. marts, oplyses hermed 
at restgælden på bolignettet pr. 31. december 2014 var 
2.771.538,67 kr. ud af det oprindelige lån på 4.190.000,00 kr. 
 
Driftens arbejdsopgaver og tidsforbrug 
Over de seneste tre år, har driften systematisk registreret det 
medgåede tidsforbrug i forhold til 55 definerede arbejdsopgaver. 
På baggrund af de mange registreringer er der lavet en rapport, 
som viser fordelingen af tid og opgaver. Rapporten er gennemgå-
et på et afdelingsbestyrelsesmøde, hvilket var interessant for både 
os og driften.  
Lidt pudsigt er det, at snerydning i vinteren ’12/’13 stadig står 
som en af de største enkeltposter set over de seneste tre år, så vi 
kan prise os heldige over de seneste to milde vintre! 
Målsætningen med alt denne registrering er at ende op med et 
redskab, der giver os alle en god forståelse for, hvad der er sær-
ligt tidskrævende og om det er den rigtige prioritering, der finder 
sted. Udover at simplificere registreringen lidt, så er næste skridt 
at få arbejdsopgaverne beskrevet, herunder hvilke standarder og 
kvaliteter disse opgaver skal underlægges. 
 
Sociale medier 
Afdelingsbestyrelsen her oprettet en facebookgruppe til afdelin-
gen, der kan bruges som beboer-til-beboer-information. Vi glæder 
os til at udvikle naboskabet online, og håber på en god og kon-
struktiv tone.  
Gruppen er kun for afdelingens beboere, den er lukket og kan fin-
des via nedenstående. 
Link: https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/?
fref=ts 

http://www.va4syd.dk
mailto:bestyrelsen@va4syd.dk
https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1624725631147520/?fref=ts
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Spørgsmål, som I ønsker, at afdelingsbestyrelsen skal drøfte, skal 
dog stadig sendes til os pr. mail, så det kan komme i vores refera-
ter og alle beboere har adgang til informationen – også de, der 
vælger facebook fra.  
 
De ”fremmede” 
Altså, de genhusede. Beboerhusgruppen havde bedt afdelingsbe-
styrelsen drøfte, hvorvidt genhusede beboere fra andre afdelinger 
skal have adgang til fælles faciliteter – fx leje af beboerhuset og 
deltagelse i aktiviteter. 
Afdelingsbestyrelsens holdning er, at beboere fra andre afdelinger 
skal have de samme muligheder som vores egne beboere i boperi-
oden. Baggrunden for dette er, at vi gerne vil være det gode ek-
sempel, og da vi også selv står overfor en renovering og genhus-
ning, håber vi selvfølgelig, at de andre afdelinger vil tage imod os 
med samme åbne arme. 
 
Asbest i afvaskevandet 
Som nævnt på både beboermødet og i sidste udgave af Betonhjer-
tet, er der konstateret asbest i spildevandet efter afvaskning af vo-
res huse. Sagen afventer fortsat kommunen, og Byggesagen er 
yderligere inddraget. 
 
Bedste hilsner 
Flemming V. Wallin på vegne af afdelingsbestyrelsen 

OPRÅB FRA GENBRUGSGRUPPEN: 
 
Vi mangler frivillige til genbrugsgruppen især til vagter 
på genbrugspladsen. I bliver oplært inden. 
Henvendelse til: Tonny Lilja: 50 71 44 71 eller mail til: 
genbrug@va4syd.dk 
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Vedr. græsslåning. 

I Betonhjertet Maj 2015 står der, at Miljøgruppen og Ejendomskon-
toret har lavet en ny ”plejeplan” for vore grønne områder. 

Her er der så noget, som jeg ikke kan få til at hænge sammen. 

Jeg kan ikke finde i referater fra beboermøder, noget om, at en 
sådan plejeplan har været på dagsordenen eller været omtalt over-
hovedet. 

 Man kan da ikke bare administrativt lave en sådan markant æn-
dring af udseendet af vore grønne områder? 

For 15 år siden var der vilde roser på mange af vore skrænter og 
øvrige grønne områder. De blev fjernet, da det var tidskrævende 
og dyrt at holde ukrudtet væk fra områderne. Det ville være meget 
pænere, og billigere, at så det hele til med græs. Det skal jo bare 
slås med passende mellemrum, så bliver ukrudtet væk! 

Nu hedder det så biodiversitet og til glæde for insekter og fugleli-
vet. Jeg kalder det ukrudt og grimt. 

Samtidig skal 1 meters reglen overholdes overalt. Det bliver da me-
get mere besværligt med alle de ukrudtsfrø der kommer flyvende. 
Og hvad er egentlig forskellen på ukrudt i vore grønne fællesarea-
ler, og ukrudt indenfor 1 meters reglen – hvor går grænsen, hvis 
man bor op til grønne arealer? 

Allerede sidste år ventede man for længe med at slå græsset første 
gang. Da det endelig skete, så havde mælkebøtter og andet ukrudt 
allerede sendt en sky af frø af sted.  

Det klagede jeg skriftligt over til nævnet, men fik ikke noget svar. 

I år er man så gået et skridt videre med den nye såkaldte 
”plejeplan”. 

Jeg synes det er forkert at det ikke har været oppe på et beboer-
møde! 

Hilsen fra Herluf Ringgaard Ørnen 7 A 
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Svar vedr. Græsslåning. 
 

Da vi ønsker at få et bedre overblik over vedligeholdelsen af vores 
udeområder, har miljøgruppen startet en forsøgsperiode over et år, 
hvor vi blandt andet vil afprøve en anden plan for græsslåning. 
Denne plan har udgangspunkt i afdelingens plejeplan fra 2003. Det-
te indebærer at alle græsstykker ved de små fællesarealer slås hver 
14. dag eller efter behov. Græsarealet langs Vridsløsevej slås 2 gan-
ge årligt omkring Sct.hans og til oktober og alle skråninger slås kun 
1 gang om året. Dette skulle gerne hjælpe naturen, så der kommer 
flere insekter og dermed også flere fugle hvilket vi er begyndt at få 
færre af, og det umiddelbare og synlige resultat skulle gerne blive 
nogle flotte skråninger fyldt med blomster som vi alle kan glæde os 
over. 
Der er også et underskud af bestøvende insekter, som vi håber vo-
res lille forsøg kunne give bedre livsbetingelser, for bestøvning er 
en livsnødvendig forudsætning for alt liv. 
 

Når vi har fundet en endelige form for pleje af vores udeområder, 
skulle driften også have en bedre oversigt over behov og økonomi i 
forbindelse med den del af vedligeholdelsen, for i sidste ende taler 
vi jo om hvordan vores huslejekroner skal bruges. 
 

Da skråningerne er fælles eje, håber vi at de hjælpsomme beboere 
der tidligere har slået græsset ud for deres bolig i fremtiden vil 
overlade græsslåningen af skråningerne til driften, det ser lidt spøjs 
ud hvis græsset nogle steder er slået og andre steder er højt, så lad 
os foreløbig i en periode prøve at se et overordnet ens udtryk af 

skråningerne. 
 

Venlig hilsen 
Miljøgruppen     
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Svar til Herluf Ringgaard vedrørende græsslåning 
At græsslåningsfrekvensen ikke har været et beboermøde emne, kan kun 

bekræftes. Det har som sådan heller ikke været et hedt emne på afde-
lingsbestyrelsens møder - og så alligevel. 

 

For at gøre en lang historie noget kortere, så arbejder afdelingsbestyrelsen 
på at få beskrevet driftens arbejdsopgaver, herunder hvilken standarder og 

kvaliteter disse opgaver skal underlægges. 
Der er to primære formål med beskrivelserne, hvoraf den allervigtigste er 

at kunne prioritere arbejdsopgaverne i forhold til krav, ønsker, behov og 
selvfølgelig også økonomi. Men det er stort set umuligt at gøre effektivt, 

hvis der ikke er klarhed over hvilke opgaver der bliver løst, og hvordan de 

løses. 
Beskrivelserne skal også indgå i et oplæg til et udendørs vedligeholdelses-

reglement, som indeholder regler for hvad vi som beboere må, kan og skal 
- dette vil blive forelagt et beboermødet, på et senere tidspunkt. 

 

I forbindelse med at få beskrevet driftens arbejdsopgaver blev miljøgrup-
pen opfordret til at udarbejde beskrivelser for de af driftens opgaver, som 

ligger indenfor gruppens kompetenceområde. Miljøgruppens arbejde blev 
forelagt afdelingsbestyrelsen primo marts 2015. 

 
De forlagte beskrivelser indeholdte blandt andet en ændrede praksis, hvad 

angår græsslåning på udvalgte arealer. Da det er miljøgruppe, som har 

kompetencen i forhold til hvordan afdelingens grønne områder fremtræ-
der, så godkendte afdelingsbestyrelsen de forelagte arbejdsbeskrivelser, 

og det med en opfordring om at inddrage og informere afdelingens beboe-
re, om den ændrede praksis. 

 

Det er en fælles opfattelse i afdelingsbestyrelsen at så længe lovgivning og 
regler er overholdet, og afdelingens økonomi i øvrigt ikke er påvirket, så 

tilkommer det ikke os at agere smagsdommere, endsige omstøde hvad 
beboermødevalgte grupper og udvalg beslutter. 

 

Sidst men absolut ikke mindst, så henviser Du til en klage fra sidste år, 
som Du ikke har fået noget svar på. Det fremgår desværre ingen steder, 

at vi har modtaget din henvendelse - hvor den kan være gået tabt vides 
ikke, men vi beklager at Du aldrig har modtaget noget svar. 

 
På vegne af afdelingsbestyrelsen. 

Vh Flemming V. Wallin 
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 KÆRE BEBOERE I GÅRDHUSENE  
I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvordan processen med renovering af 
gårdhusene skrider frem.  
Husk også at tjekke www.masterplansyd.dk, hvor informationer omkring 
forløbet jævnligt lægges ud.  
 
Status for udbud  
Tirsdag den 7. april 2015 var der frist for tilmelding til at give tilbud på re-
novering af gårdhusene i AB Syd. Vi har med glæde konstateret, at tre en-
treprenørfirmaer har ønsket at deltage i konkurrencen om at udføre gård-
husrenoveringen. De tre firmaer er NCC, MT Højgaard samt Enemærke & 
Petersen.  
Det har været vigtigt for afdelingsbestyrelsen for AB Syd, at alle boliger ud-
bydes samlet.  
Dette har medført, at kun de største firmaer har haft mulighed for at byde 
ind på projektet. Firmaerne fik adgang til projektmaterialet den 17. april 
2015, og de skal aflevere deres tilbud den 5. juni 2015.  
Dette kaldes en licitation.  
Opgaven med at flytte gårdhusenes beboere til genhusningsboliger og se-
nere tilbage til de nyrenoverede boliger skal udføres af et flyttefirma.  
Vi har bedt fem flyttefirmaer om at give tilbud på, hvad det koster at udføre 
flytningerne, og det billigste flyttefirma udvælges til opgaven.  
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I juni 2015 ved vi, hvilket flyttefirma, der skal udføre opgaven, og hvad 
prisen vil være.  
Skema A, B og C  

Skema A, B og C er informationsskemaer, der skal indsendes før, under 
og efter en byggesag, støttet af Landsbyggefonden.  
I Skema A søges der om støtte til renoveringen med udgangspunkt i 
afdelingens behov for renovering.  
Skema B sendes efter gennemgangen af tilbud på entreprisen og inde-
holder det endelige anlægsbudget samt oplysninger, om hvordan pris-
indhentningen har fundet sted.  
Skema C sendes senest seks måneder efter byggeriets aflevering. Ved-
lagt her er det endelige byggeregnskab samt huslejeoplysninger.  
Behandling efter licitation  
De tre gårdhusafdelinger har tidligere godkendt et foreløbigt Skema A 
på hver sit afdelingsmøde.  
Efter licitationen skal sagen behandles i Landsbyggefonden. Økonomien 
fra licitation skal sammenlignes med økonomien i det foreløbige Skema 
A, og der skal ske en justering af Landsbyggefondens støttetilsagn i for-
hold til det foreløbige Skema A.  
På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor lang tid det vil tage at få be-
handlet sagen i Landsbyggefonden, da dette kan afhænge af licitations-
resultatet. Entreprenørfirmaerne skal oplyse priser for en række ekstra-
arbejder som f.eks. nye badeværelser, mekanisk ventilation, udvendig 
tagrenovering og nye tage.  
På et afdelingsmøde i AB Syd skal beboerne godkende, at byggeprojek-
tet kan starte samt beslutte, hvilke arbejder der skal udføres. Vi regner 
med at kunne holde afdelingsmøde i AB Syd i september 2015.  
Herefter skal Skema B udarbejdes, og Skema B skal godkendes af Al-
bertslund Kommunes kommunalbestyrelse.  
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Forventet byggestart  
Vi kender endnu ikke det præcise tidspunkt for, hvornår renoverin-
gen starter. Blandt andet fordi vi ikke ved, hvor lang tid der skal 
bruges på dialogen med Landsbyggefonden. Vi regner dog med, at 
boligrenoveringen vil starte i Lærkens Kvarter i den sydlige del af AB 
Syd på et tidspunkt mellem november 2015 og marts 2016.  
Renoveringen af gårdhusene i AB Syd forventes at vare ca. tre år. 
Ledningsarbejder  
Forsyningsledningerne for vand, fjernvarme, el, TV og IT ligger på 
nuværende tidspunkt i gårdhusenes krybekældre.  
Ved renoveringen skal der udføres nye forsyningsledninger, som 
skal nedgraves i terrænet mellem gårdhusene.  
For ikke at være i vejen for renoveringsarbejderne udføres forsy-
ningsledningerne, inden renoveringsarbejderne går i gang, og mens 
boligerne stadig er beboet.  
Vi er ved at undersøge, om ledningsarbejderne i Lærkens Kvarter 
kan starte allerede efter sommerferien for ikke at forsinke renove-
ringen.  
Man kan nemlig ikke udføre ledningsarbejder om vinteren, hvor jor-
den kan være frossen. Beboerne i Lærkens Kvarter vil blive oriente-
ret, inden ledningsarbejderne starter.  
Renovering af VA 4 Syd og VA4 Nord  
Renovering af gårdhusene i VA 4 Syd og VA 4 Nord starter først, når 
renoveringsarbejderne i AB Syd nærmer sig sin afslutning. Derfor 
kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige præcis, hvornår det bliver.  
Mere information  
Vi regner med, at næste nyhedsbrev udsendes lige før sommerferi-
en 2015. På dette tidspunkt vil vi have modtaget tilbud på at udføre 
renoverings- og flytteopgaverne.  
På www.masterplansyd.dk kan du finde mere information om byg-
geprojektet, læse de mest gængse spørgsmål og svar samt blive 
opdateret om de vigtigste nyheder i byggeprojektet.  
Har du yderligere spørgsmål: 
kontakt da BO-VEST’s byggekoordinator: 
Berit Djarling, på telefonnummer 88 19 01 55  
eller e-mail bdj@bo-vest.dk.  
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Udsigten fra vores havelåge! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Selvfølgelig skal man være miljøbevist og ansvarlig, men der må dog være 

grænser. 

300 meter fra vores havelåge - i Kongsholmparken, der skal kommunen 
og HOFOR i gang med at etablere våde enge. Årsagen er den, at den for-

ventede mænge af regnvand fra centret og de omkringliggende arealer, 
ikke kan klares af kloakkerne. Udover opsamling af regnvand, så er der en 

forventning om at de våde enge vil tilføre området en beriget biodiversi-
tet, som det så smukt hedder i dag. Selvom ikke alle er lige begejstrede 

for løsningen, da den i et vist omfang begrænser deres brug af parken, så 

er der dog forståelse for at regnvandet skal ledes væk fra centret. 
Kongsholmparken er rigelig stor, hvorfor de våde enge ikke begrænser 

udfoldelsesmuligheder nævneværdigt, og når det endeligt sker, så er det 
kun i relativt korte perioder. Hvis tiltaget samtidigt kan bidrage til en stør-

re mangfoldighed af insekter, småfugle og flora, så skal vi ikke protestere. 

På den anden side af Vridsløsevej sker der også noget – 1 meter fra vores 
havelåge – her har afdelingens Miljøgruppe fremdraget et 13 år gammel 

dokument, som de færreste beboere har kendskab til, og med henvisning 
til dette støvede og næsten ukendte dokument dikteret, at VA 4 Syd også 

skal bidrage til biodiversiteten. Diktatet går på, at afdelingens græsarealer 

langs Vridsløsevej, kun slås to gang om året! 
Hvorvidt den nedsatte græsslåningsfrekvens har nogen som helst indvirk-

ning i forhold til biodiversiteten, skal vi ikke gøre os kloge på – og dog – vi 
kan med relativ stor sikkerhed sige at mindst en art forsvinder fra de be-

rørte arealer. Hvis ikke man allerede har gættet hvilken art, som forsvin-
der, så kan vi fortælle at det er beboere som os, dvs. beboere der bruger 
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arealerne til andet end hundeluftning! 

Vi har gennem de snart 8 år vi har boet i afdelingen, jævnligt rykke gril 
og havemøbler udenfor haven, og nydt denne simple mulighed for midler-

tidigt at udvide vores udfoldelsesmuligheder – det kan vi nok ikke mere, 
og udover at meter højt græs i et boligområde ikke pynter, så må vi gå i 

tænkeboks mht. hvordan vi får størst mulig glæde ud af de bolignære 

fællesarealer. 
Hvad angår fællesarealer, så kan man i øvrigt finde nedenstående på af-

delingens hjemmeside. 

Link: http://va4syd.dk/00118/00233/ 
I forhold til udklippet fra afdelingens hjemmeside, så kunne man overveje 

om ikke Miljøgruppen har forbrudt sig mod egne og beboermøde vedtag-
ne regler – det er kun en tanke. 

Vi opfordrer derfor Miljøgruppen til at gentænke biodiversiteten - tænk 

lidt mere på afdelingens beboere, og lidt mindre på fuglene – og husk, 
fuglene betaler ikke husleje! 

For øvrigt har vi i et tillæg til vores lejekontrakt forpligtet os til at vedlige-
holde arealet 1 meter omkring boligen, hvilket også omfatter græsslåning, 

og dette tillæg forventer vi at overholde. 

Venlig hilsen 

Lisbeth og Flemming Wallin, Ravnens Kvarter 14 A  

Vedligehold/renovering af de grønne områder i 4 syd. 
Regler for beboerinddragelse og beslutningsgange. 
 
Forslag fra Miljøgruppe, Afdelingsbestyrelse eller Drift 
Driften er ansvarlig for at alle beboere, der har hoveddør eller havedør til det 
pågældende område får forslaget forvist inden arbejdet påbegyndes. 
Således at beboerne har mulighed for at give sin mening til kende og evt. 
komme med supplerende ideer til forslaget. 

http://va4syd.dk/00118/00233/
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  Fotogruppen MØDES  hver tirsdag kl 19.00  
 PÅ GENSYN Blænde 22 se mere her www.va4foto.dk  

Faste aktiviteter 
 i Beboerhuset  JUNI 2015 

NB.: NYE TIDER 2015 med hjælp til IT 
 tirsdag den 2. JUNI  
kl 9:00 til 11:00 i  
Kanalens Kvarter 72 med morgenmad. 
Derefter kun torsdage formiddage 4, 11,  18 
og 25 juni i Beboerhuset   
kl 9:00 til 11:00 kommer man efter kl. 10 kan 
man ikke regne med at få hjælp  
 
HUSK PENGE 
TIL KAFFEKANDEN 
Vel mødt til Alle  
Overitnørden 
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IT - morgencafe   
Hver torsdag kl 9  
MORGENBOLLE IT OG HYGGESNAK 
  her har vi god tid til at hjælpe med bl.a 
opsætning og gode tips til at din pc, tab-
let eller smartphone. It nørderne 

NØRKLEKLUBBEN 
Giver hjælp til hoser og bukser Hver onsdag 
kl 19:00 til 21:00  
Kom og vær med til at lave lidt sy arbejde  
Hilsen Anne-lise og Anita 
Ps. Onsdag den 13 juni lukket 

SYDSPÆTTERNE   
JUNI MÅNED  
Onsdag d.6. og den 17 juni kl.13:  
Hjemlig hygge i Beboerhuset med kaffe/
kage. 
 
Onsdag d.1.juli  tur til Sporvejsmuseet ved 
Skjoldnæsholm 
 

MVH Anette syd@va4syd.dk 

 
STOLEGYMNASTIKKEN  
I BEBOERHUSET FRA JUNI HVER TIRSDAGHUSK 
HUSK  VI HOLDER SOMMERFERIE TIL SEPTEMBER 
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Alle beboerne kan få fat på os alle hverdage på telefon 60 35 46 
63 (Stine) og 60 35 26 63 (Lars) eller mail: sjh@bo-vest.dk og 
lsc@bo-vest.dk. De har også mulighed for at ringe og aftale møde 
uden for kontortid. 
Onsdag Lars: ABC, Kanalens Kvarter kl. 10-15 
Mandag og fredag: Stine: BO-VEST, Glostrup Lars: BO-VEST, Glos-
trup 
 

Invitation til    F Æ L L E S S A N G 
 

Torsdag d. 25/6 2015  i   Kanalens Kvt. 138 -  2620 Albertslund 
kl. 19.00 - 21.00 
 
Vi synger sange fra Ar-
bejdersangbogen   - og 
fra Kai Norman Ander-
sens repertoire 
 
får et/to glas vin og kaf-
fe med kage 
samt en unik og enga-
geret guitarist - Rene 
Nielsen 
alt dette for kr 45.- 
tilmelding til Karin på 
tlf  26599476  
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Køb - salg og bytte  i Beboerhuset  
søndag d.31. maj kl.13 - 16 

Har i tøj eller ting og sager i gerne vil af med? 
Vi har bytteborde: giv noget og tag noget. 
De, der har borde, kan møde frem kl.11. 

BANKO I KANALENS KVT. 138 
Der er kaffe og kage og masser af hygge. 
Tid og sted: Fredag d. 12/6 -2015 kl 19 -22 i kk 138. 
Pris: Beboere i Kanalen:40 kr. 
Gæster: 50 kr. 
Tilmelding og betaling  
hos Karin på tlf. 26599476  
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Genbrugspladstider i juni 2015 
Alle hverdage kl. 11—11,25  
Torsdage 17 - 18  
Alle søndage  kl. 10  -  12  
 
Genbrugsgruppen 

VAGTORDNING    
Men husk! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af 
vagten: 
Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
Svigt i vandforsyningen i større omfang 
Svigt i el -forsyningen i større omfang 
Svigt i TV-forsyningen i større omfang 
Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåeli-
ge 
Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må an-

ses for uundgåelige  

Vagtnummeret er:  70 25 26 32  
Ejendomskontoret Svanens kvt 22  43624470  

Afdelingsleder: 
Michael Willumsen   
Åbningstider:            
Telefoniske henvendelser: Tlf. 43624470  
Email : afd67-4syd@bo-vest.dk 
man-tirs-ons-fredag 8.00 - 8.30 fredag den 5 juni lukket 
torsdag 17.00 - 17.30 
Personlige henvendelser: 
man-tirs-ons-fredag 8.30 - 9.00  
torsdag 17.30 - 18.00 
BO-VEST  Malervangen 1,  2600 Glostrup Telefon  88180880 
Email: BO-VEST@BO-VEST.DK Hjemmeside bo-vest.dk 

mailto:afd67-4syd@bo-vest.dk
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Vibeke Hansen Hanen 4 A 61 69 36 62 

Anita Wittusen Svanen 12 B 24 24 40 74  

Flemming V. Wallin Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Maja Reutzer Uglen 9 C 29 40 95 40 

Suppleant: 

Tommy Larsen Ørnen  

Dorthe Larsen  Ørnen   

Se mødedatoer og referater på hjemmesiden www.va4syd.dk 

 

 

Kontaktpersoner til faste udvalg og grupper: 
Genbrugsgruppen genbrug@va4syd.dk   

Tonny Lilja Ørnen 2 B 50 71 44 71 

Miljøgruppen miljoegruppen@va4syd.dk   

Anette Voergaard 
Lena Kujahn 

Ørnen 28 B 
Ravnen 14 B 

61 45 45 45 
28 83 07 02 

Beboerhusgruppen beboerhuset@va4syd.dk   

Tove Meyling 
Jørgen Hansen 

Ørnen 17 A 
Ravnen 14 B 

43 64 84 66 
28 93 72 51 

Informationsudv. info@va4syd.dk   

Tonni Lilja 
Jørgen Hansen 

Ørnen 2B 
Ravnen 14 B 

43 62 30 30 
28 93 72 51 

Fotogruppen foto@va4syd.dk   

Tonny Bodal Svanen 3 A 26 59 94 76 

Sydspætterne syd@va4syd.dk   

Anette Voergaard Ørnen 28 B 61 45 45 45 

Flere oplysninger på hjemmesiden www.va4syd.dk  

mailto:genbrug@va4syd.dk
mailto:miljoegruppen@va4syd.dk
mailto:beboerhuset@va4syd.dk
mailto:info@va4syd.dk
file:///C:/Users/Jørgen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/75OU0X6A/foto@va4syd.dk
mailto:syd@va4syd.dk
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Hold 4 syd ren 

Vores afdeling har mange hyggelige fællesarealer. Mange 
bliver passet af gode beboere. 
I kan selv gå på opdagelse og få inspiration til jeres egne 
fællesarealer/ 1m. regler. 
Men ind imellem bliver der smidt stort og småt affald rundt 
omkring. 
Det er beboerne selv, der skal transportere affald til gen-
brugspladsen. 
Hvis man ønsker hjælp skal man henvende sig til driften – 
og kun hvis man ikke selv er i stand til at flytte på det. 

Venlig hilsen 
Driften og Miljøgruppen 


